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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2005 

ze dne 

o přidávání vitaminů, minerálních látek a 

některých dalších látek do potravin 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 

1 Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 44. 
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne .... 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Existuje široký okruh živin a jiných složek, které mohou být použity při výrobě potravin, jež 

zahrnují mimo jiné vitaminy, minerální látky včetně stopových prvků, aminokyseliny, 

esenciální mastné kyseliny, vlákninu, různé rostliny a bylinné výtažky. Přidávání těchto 

látek do potravin je v členských státech upraveno různými vnitrostátními předpisy, které 

brání volnému pohybu těchto výrobků, vytvářejí nerovné podmínky hospodářské soutěže a 

tím přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu. Je tedy nezbytné přijmout předpisy 

Společenství harmonizující vnitrostátní předpisy týkající se přidávání vitaminů, minerálních 

látek a některých dalších látek do potravin. 

(2) Cílem tohoto nařízení je upravit přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin 

a používání některých dalších látek nebo složek obsahujících látky jiné než vitaminy nebo 

minerální látky, které se přidávají do potravin nebo se používají při výrobě potravin za 

podmínek, jejichž důsledkem je požívání množství, které podstatně překračuje v rozumné 

míře předpokládaná množství požívaná za běžných podmínek spotřeby při vyvážené a pestré 

stravě nebo které by mohlo představovat jiné možné nebezpečí pro spotřebitele. Při 

neexistenci konkrétních pravidel Společenství ohledně zákazu nebo omezení používání látek 

nebo složek obsahujících látky jiné než vitaminy nebo minerální látky podle tohoto nařízení 

nebo podle jiných konkrétních předpisů Společenství mohou platit související vnitrostátní 

pravidla, aniž by byla dotčena ustanovení Smlouvy. 
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(3) Některé členské státy vyžadují povinné přidávání některých vitaminů a minerálních látek do 

některých běžných potravin z důvodů týkajících se péče o veřejné zdraví. Tyto důvody 

mohou platit na celostátní nebo dokonce regionální úrovni, avšak v současné době by 

neopravňovaly k harmonizaci předpisů o povinném přidávání živin v celém Společenství. 

Pokud to však bude vhodné, mohly by tyto předpisy být přijaty na úrovni Společenství. 

Mezitím by bylo užitečné shromáždit informace o těchto vnitrostátních opatřeních. 

(4) Vitaminy a minerální látky mohou výrobci do potravin přidávat na základě svého 

rozhodnutí, nebo je musí jako výživné látky přidávat na základě zvláštních právních 

předpisů Společenství. Mohou být rovněž přidávány z technologických důvodů jako přísady, 

barviva, aromatické látky nebo pro jiné podobné účely včetně povolených enologických 

postupů a procesů, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy Společenství. Toto 

nařízení by se mělo použít, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Společenství pro přidávání 

nebo používání vitaminů a minerálních látek v konkrétních výrobcích nebo skupinách 

výrobků nebo přidávání těchto látek za účely, které nejsou předmětem tohoto nařízení. 

(5) Vzhledem k tomu, že prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES 

ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků 

stravy1 byla přijata podrobná pravidla o doplňcích stravy s obsahem vitaminů a minerálních 

látek, neměla by se ustanovení tohoto nařízení týkající se vitaminů a minerálních látek 

vztahovat na doplňky stravy. 

(6) Vitaminy a minerální látky přidávají výrobci do potravin z celé řady důvodů včetně 

obnovení jejich obsahu, pokud se tento v procesu výroby, skladování nebo manipulace 

snížil, nebo z důvodu zajištění výživové hodnoty odpovídající potravinám, které mají 

nahradit. 

                                                 

1 Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51. 
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(7) Přiměřená a pestrá strava poskytuje za běžných okolností lidskému organismu veškeré 

živiny nezbytné pro jeho normální vývoj a pro udržení dobrého zdraví v množstvích, která 

byla stanovena a doporučena na základě obecně uznávaných vědeckých údajů. Průzkumy 

však prokázaly, že tohoto ideálního stavu není dosahováno u všech vitaminů a minerálních 

látek, ani u všech skupin obyvatelstva v rámci Společenství. Zdá se, že potraviny obohacené 

vitaminy a minerálními látkami nezanedbatelným způsobem přispívají k přijímání těchto 

živin, takže se lze domnívat, že kladně přispívají k celkovému přísunu živin. 

(8) Lze prokázat, že se v současné době ve Společenství, třebaže jen zřídka, vyskytují případy 

nedostatku živin. Změny společensko-hospodářské situace ve Společenství a způsobu života 

některých skupin obyvatelstva vedly k odlišným požadavkům na výživu a měnícím se 

stravovacím návykům. To následně způsobilo změny v požadavcích na přísun energie a 

živin různých skupin obyvatelstva a vedlo k tomu, že tyto skupiny obyvatelstva přijímaly 

menší množství některých vitaminů a minerálních látek, než je v daném členském státě 

doporučené. Nové vědecké poznatky kromě toho poukazují na skutečnost, že v případě 

některých živin by přijímání většího než dosud doporučovaného množství mohlo lépe 

přispět k udržení optimálního zdravotního stavu. 
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(9) Do potravin by mělo být povoleno přidávání pouze těch vitaminů a minerálních látek, které 

se v dané stravě obvykle nacházejí, jsou konzumovány jako její součást a považují se za 

nezbytné živiny; to však neznamená, že jejich přidávání je nezbytné. Je třeba zamezit 

možným sporům, pokud jde o identitu těchto nezbytných živin. Proto je vhodné vytvořit 

pozitivní seznam těchto vitaminů a minerálních látek. 

(10) Chemické látky využívané jako zdroj vitaminů a minerálních látek, které se mohou přidávat 

do potravin, by měly být bezpečné a také biologicky dostupné, tj. pro organismus prospěšné. 

Z tohoto důvodu by měl být vytvořen také pozitivní seznam těchto látek. Pozitivní seznam 

by měl zahrnovat látky, které byly na základě výše uvedených kritérií bezpečnosti a 

biologické dostupnosti schváleny Vědeckým výborem pro potraviny ve stanovisku vydaném 

dne 12. května 1999 a smějí být použity při výrobě potravin určených pro kojence a děti, 

jiných potravin určených pro zvláštní výživu nebo doplňků stravy. Přestože se chlorid sodný 

(kuchyňská sůl) mezi látkami na tomto seznamu nevyskytuje, smí se i nadále používat jako 

přísada při přípravě jídla. 

(11) Aby se udržel krok s vědeckotechnickým rozvojem, je důležité tyto seznamy v případě 

potřeby pohotově revidovat. Tyto revize by představovaly prováděcí opatření technické 

povahy a jejich přijetí by mělo být pro zjednodušení a urychlení postupů svěřeno Komisi. 
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(12) Potraviny obohacené o vitaminy a minerální látky jsou výrobci většinou propagovány a 

spotřebitelé je mohou vnímat jako výrobky, které jsou ve srovnání s podobnými nebo jinými 

výrobky, do nichž tyto živiny přidány nebyly, fyziologicky hodnotnější nebo mající ze 

zdravotního či výživového hlediska jinou přednost. To může spotřebitele vést k 

rozhodnutím, která mohou být jinak nežádoucí. Aby bylo možné čelit tomuto případnému 

nežádoucímu účinku, je vhodné u výrobků, které lze obohatit o vitaminy a minerální látky, 

zavést další omezení vedle omezení, která by přirozeně vyplývala z technologických důvodů 

nebo by byla nutná z bezpečnostních důvodů, je-li stanoven nejvyšší přípustný obsah 

vitaminů a minerálních látek. Obsah určitých látek ve výrobku, například alkoholu, by byl v 

této souvislosti vhodným kritériem pro zákaz přidávání vitaminů a minerálních látek. 

Veškeré výjimky ze zákazu přidávání vitaminů a minerálních látek do alkoholických nápojů 

by se měly omezit na ochranu tradičních vinných receptur, přičemž by dotyčné výrobky 

byly oznámeny Komisi. Neměly by se uvádět žádné údaje o prospěšnosti přidávání vitaminů 

nebo minerálních látek pro výživu nebo zdraví. Aby spotřebitel nebyl uveden v nejistotu 

ohledně přirozené výživové hodnoty čerstvých potravin, nemělo by být dovoleno čerstvé 

potraviny obohacovat o vitaminy ani minerální látky. 

(13) Účelem tohoto nařízení není upravovat používání vitaminů a minerálních látek ve stopových 

množstvích jakožto ukazatelů pravosti používaných za účelem boje proti podvodům. 

(14) Nadměrný příjem vitaminů a minerálních látek může vést k nepříznivým účinkům, a proto je 

nezbytné podle potřeby stanovit nejvyšší přípustné bezpečné úrovně pro přidávání těchto 

látek do potravin. Tyto úrovně musí zajistit, aby bylo běžné používání těchto výrobků podle 

pokynů k použití poskytnutých výrobcem a v rámci pestré stravy pro spotřebitele bezpečné. 

Proto by měly být stanoveny celkové nejvyšší přípustné bezpečné úrovně pro vitaminy a 

minerální látky, které jsou v potravinách obsaženy v přírodní podobě nebo jsou do potravin 

přidávány z jakéhokoli důvodu, včetně technologických. 
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(15) Z toho důvodu by měly být přijaty tyto nejvyšší přípustné úrovně a případně další podmínky 

omezující přidávání těchto látek do potravin, které by zohlednily nejvyšší přípustné 

bezpečné úrovně stanovené vědeckým posouzením rizik založeným na obecně uznávaných 

vědeckých údajích a možný příjem těchto látek z jiných potravin. Náležitá pozornost by 

měla být rovněž věnována referenčním příjmům vitaminů a minerálních látek u 

obyvatelstva. Pokud je nutné u určitých vitaminů a minerálních látek stanovit omezení 

týkající se potravin, do nichž mohou být přidávány, je potřeba stanovit jako prioritu 

obnovení jejich obsahu, pokud byl během zpracovávání, skladování nebo manipulace 

snížen, a zajištění podobné výživové hodnoty, jakou mají potraviny, které mají být těmito 

potravinami nahrazeny. 

(16) Vitaminy a minerální látky přidávané do potravin by měly být v potravinách nakonec 

přítomny v určitém minimálním množství. V opačném případě by jejich příliš malé a 

zanedbatelné množství v těchto obohacených potravinách nebylo pro spotřebitele žádným 

přínosem a bylo by zavádějící. Stejná zásada je základem požadavku, aby tyto živiny byly 

obsaženy v potravinách v dostatečném množství, jestliže mají být uvedeny v rámci 

nutričního označení. Proto by bylo vhodné, aby minimální množství vitaminů a minerálních 

látek obsažená v potravinách, do nichž byly vitaminy a minerální látky přidány, odpovídala 

významným množstvím živin vyžadovaným pro jejich uvedení v rámci nutričního označení, 

pokud odpovídající výjimky nestanoví jinak. 

(17) Stanovení nejvyšších přípustných úrovní a veškerých podmínek pro používání těchto látek 

na základě uplatňování zásad a kritérií stanovených v tomto nařízení a přijetí minimálních 

úrovní by představovala prováděcí opatření technické povahy a jejich přijetí by mělo být pro 

zjednodušení a urychlení postupů svěřeno Komisi. 
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(18) Obecná ustanovení a definice pro označování jsou uvedeny ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související 

reklamy1. Toto nařízení by se tedy mělo omezit na nezbytná doplňující ustanovení. Tato 

doplňující ustanovení by se měla rovněž použít, aniž je dotčeno nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne... o výživových a zdravotních tvrzeních při 

označování potravin2. 

(19) Vzhledem k výživovému významu výrobků obohacených o vitaminy a minerální látky a k 

jejich možnému dopadu na stravovací návyky a celkový příjem živin by měl být spotřebitel 

schopen posoudit celkovou výživovou kvalitu těchto výrobků. Z toho důvodu by mělo být 

nutriční označování potravin, odchylně od článku 2 směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. 

září 1990 o nutričním označování potravin3, povinné. 

(20) Běžná a pestrá strava obsahuje mnoho složek, které zase obsahují mnoho látek. Příjem 

těchto látek nebo složek vyplývající z jejich obvyklého a tradičního používání v běžné stravě 

nevyvolává obavy a není třeba ho upravovat. Některé látky jiné než vitaminy a minerální 

látky nebo složky obsahující tyto látky se do potravin přidávají jako výtažky nebo 

koncentráty a mohou vést k výrazně vyššímu příjmu, než by měl být při konzumaci 

přiměřené a pestré stravy. Bezpečnost takových postupů je v některých případech sporná a 

výhody nejsou zřejmé; z toho důvodu je třeba tyto postupy upravit. Je vhodné, aby v 

takových případech provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za bezpečnost 

potravin uváděných na trh nesli důkazní břemeno ve věci bezpečnosti těchto výrobků. 

                                                 

1 Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. 
věst. L 308, 25.12.2003, s. 15). 

2 Úř. věst. L 
3 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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(21) Vzhledem ke zvláštní povaze potravin, do nichž jsou přidávány vitaminy a minerální látky, 

by měly být kromě prostředků, které mají kontrolní subjekty běžně k dispozici, umožněny 

další prostředky, aby se usnadnila účinná kontrola těchto výrobků. 

(22) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění účinného fungování vnitřního trhu v souvislosti s 

přidáváním vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin při 

poskytování vysoké úrovně ochrany spotřebitele, nemůže být uspokojivě dosaženo na rovni 

členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může 

Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. 

(23) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

KAPITOLA I 

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

1. Toto nařízení sbližuje právní a správní předpisy členských států, které upravují přidávání 

vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin, za účelem zajištění 

účinného fungování vnitřního trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany 

spotřebitele. 

2. Ustanovení tohoto nařízení týkající se vitaminů a minerálních látek se nevztahují na 

doplňky stravy, na něž se vztahuje směrnice 2002/46/ES. 

                                                 

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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3. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení právních předpisů 

Společenství, která se týkají 

a) potravin určených pro zvláštní výživu, a neexistují-li zvláštní ustanovení, aniž jsou 

dotčeny požadavky na složení těchto výrobků, které nezbytně vyplývají ze zvláštních 

výživových potřeb osob, pro něž jsou určeny; 

b) nových potravin a nových složek potravin; 

c) geneticky modifikovaných potravin; 

d) potravinářských přídatných látek a aromatických látek; 

e) povolených enologických postupů a procesů. 

Článek 2 

Definice 

Pro účely tohoto nařízení se „úřadem“ rozumí Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zřízený 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin1. 

                                                 

1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 
29.9.2003, s. 4). 
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KAPITOLA II 

PŘIDÁVÁNÍ VITAMINŮ A MINERÁLNÍCH LÁTEK 

Článek 3 

Požadavky na přidávání vitaminů a minerálních látek 

1. Do potravin smějí být při dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení přidávány pouze 

vitaminy nebo minerální látky uvedené v příloze I ve formách uvedených v příloze II. 

2. Vitaminy a minerální látky lze přidávat do potravin bez ohledu na to, zda jsou v nich běžně 

obsaženy, aby se vzalo v úvahu, 

a) že u obyvatelstva nebo u určitých skupin obyvatelstva existuje nedostatek jednoho 

nebo více vitaminů nebo minerálních látek, který je možné klinicky nebo subklinicky 

prokázat nebo pro nějž svědčí předpokládané malé množství přijímání živin, nebo 

b) že je možné zlepšit stav výživy obyvatelstva nebo určitých skupin obyvatelstva nebo 

napravit případné nedostatky v příjmu vitaminů nebo minerálních látek v potravě 

způsobené změnami stravovacích návyků, nebo 

c) že došlo k pokroku u obecně uznávaných vědeckých poznatků o úloze vitaminů 

a minerálních látek ve výživě a z toho vyplývajících vlivů na zdraví. 

3. Změny seznamů uvedených v odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2 s 

přihlédnutím ke stanovisku úřadu. 
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Článek 4 

Omezení týkající se přidávání vitaminů a minerálních látek 

Vitaminy a minerální látky se nesmějí přidávat do 

a) nezpracovaných potravin, jako například ovoce, zeleniny, masa, drůbeže a ryb; 

b) nápojů obsahujících více než 1,2 % obj. alkoholu, s výjimkou a odchylně od čl. 3 odst. 2 

výrobků 

i) uvedených v čl. 44 odst. 6 a 13 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 

17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem1, 

ii) které byly uvedeny na trh před přijetím tohoto nařízení a 

iii) které některý z členských států oznámí Komisi v souladu s článkem 11, 

a pokud na nich nejsou uvedena výživová a zdravotní tvrzení. 

Další potraviny nebo skupiny potravin, do nichž se nesmějí přidávat vitaminy a minerální látky, 

mohou být stanoveny postupem podle čl. 14 odst. 2 s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění 

jejich výživové hodnoty. 

                                                 

1 Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 
1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13). 
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Článek 5 

Kritéria pro čistotu 

1. Kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II se přijímají 

postupem podle čl. 14 odst. 2, pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto článku. 

2. Použijí se kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, 

která stanoví právní předpisy Společenství pro jejich použití při výrobě potravin pro účely, 

na které se nevztahuje toto nařízení. 

3. Na formy vitaminů a minerálních látek uvedené v příloze II, pro něž právní předpisy 

Společenství nestanoví kritéria pro čistotu, se až do přijetí zvláštních předpisů vztahují 

obecně uznávaná kritéria pro čistotu doporučovaná mezinárodními subjekty a lze zachovat 

vnitrostátní pravidla stanovující přísnější kritéria pro čistotu. 

Článek 6 

Podmínky pro přidávání vitaminů a minerálních látek 

1. Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného 

vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout 

nejvyšší přípustné množství, jež bude stanoveno postupem podle čl. 14 odst. 2. U 

koncentrovaných a sušených výrobků je nejvyšší přípustné množství stanoveno jako 

množství, jež je v nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle 

pokynů výrobce. 
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2. Případné podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální 

látky do potraviny nebo skupiny potravin se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2. 

 3. Nejvyšší přípustná množství podle odstavce 1 a podmínky podle odstavce 2 se stanoví 

s ohledem na 

a) nejvyšší bezpečné úrovně vitaminů a minerálních látek stanovené vědeckým 

posouzením rizik založeným na obecně uznávaných vědeckých údajích, přičemž se 

podle potřeby zohlední různý stupeň citlivosti různých skupin spotřebitelů; 

b) příjem vitaminů a minerálních látek z jiných zdrojů stravy. 

4. Při stanovení nejvyšších přípustných množství podle odstavce 1 a podmínek podle 

odstavce 2 se také náležitě zohlední referenční příjem vitaminů a minerálních látek pro 

obyvatelstvo. 

5. Při stanovení nejvyšších přípustných množství podle odstavce 1 a podmínek podle 

odstavce 2 pro vitaminy a minerální látky, jejichž referenční příjem u obyvatelstva se blíží 

k nejvyšší bezpečné úrovni, se podle potřeby zohlední 

a) podíl jednotlivých výrobků na celkové výživě obyvatelstva obecně nebo na výživě 

určitých skupin obyvatelstva, 

b) výživový profil výrobku stanovený na základě nařízení (ES) č.../...*. 

                                                 

*  OJ: Vložte číslo nařízení uvedeného v 18. bodě odůvodnění. 
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6. Přidání vitaminu nebo minerální látky do potraviny musí vést k přítomnosti daného 

vitaminu nebo minerální látky v potravinách alespoň ve významném množství, je-li 

stanoveno v příloze směrnice 90/496/EHS. Odchylně od výše uvedených významných 

množství budou pro určité potraviny nebo skupiny potravin přijata nejnižší přípustná 

množství, včetně případných nižších množství, a to postupem podle čl. 14 odst. 2. 

Článek 7 

Označování, obchodní úprava a reklama 

1. Označování, obchodní úprava a reklama u potravin, do kterých byly přidány vitaminy 

a minerální látky, nesmí obsahovat žádnou zmínku uvádějící nebo naznačující, že 

vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit odpovídající množství živin. Pokud je to vhodné, 

mohou se pro konkrétní živinu přijmout v souladu s čl. 14 odst. 2 odchylky. 

2. Označování, obchodní úprava a reklama u potravin, do nichž byly přidány vitaminy 

a minerální látky, nesmějí uvádět v omyl ani klamat spotřebitele ohledně výživové hodnoty 

potraviny, která by mohla být důsledkem přidání těchto živin. 

3. Nutriční označování výrobků, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky a na něž 

se vztahuje toto nařízení, je povinné. Poskytované údaje musí obsahovat informace blíže 

uvedené v čl. 4 odst. 1 skupině 2 směrnice 90/496/EHS a celkové množství vitaminů 

a minerálních látek obsažených v okamžiku jejich přidání do potraviny. 
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4. Označení výrobků, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, může obsahovat 

poznámku o tomto přidání za podmínek stanovených v nařízení (ES) č.../...*. 

5. Tento článek se použije, aniž jsou dotčena jiná ustanovení právních předpisů v oblasti 

potravin týkající se zvláštních skupin potravin. 

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku mohou být stanovena postupem podle čl. 14 odst. 2. 

 

KAPITOLA III 

PŘIDÁVÁNÍ NĚKTERÝCH JINÝCH LÁTEK 

Článek 8 

Látky podléhající zákazu, omezení nebo přezkumu Společenství 

1. Pokud se do potravin přidává nebo při výrobě potravin používá jiná látka než vitaminy 

nebo minerální látky anebo složka obsahující jinou látku než vitaminy a minerální látky za 

podmínek, které by vedly k požívání této látky v množství, které podstatně překračuje 

množství v rozumné míře předpokládaná při požívání za běžných podmínek spotřeby při 

vyvážené a pestré stravě nebo které by mohlo představovat jiné možné nebezpečí pro 

spotřebitele, použije se postup podle tohoto článku. 

                                                 

*  OJ: Vložte číslo nařízení uvedeného v 18. bodě odůvodnění. 
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2. Komise může z vlastního podnětu nebo na základě informací poskytnutých členskými státy 

přijmout rozhodnutí, a to vždy po posouzení dostupných informací úřadem a postupem 

podle čl. 14 odst. 2, zařadit, je-li to nutné, látku nebo složku do přílohy III. Zejména 

a) pokud byl zjištěn škodlivý účinek na zdraví, musí být látka nebo složka obsahující 

danou látku 

i) zařazena do části A přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při 

výrobě potravin být zakázáno, nebo 

ii) zařazena do části B přílohy III a její přidávání do potravin nebo její použití při 

výrobě potravin smí být povoleno pouze za podmínek tam uvedených; 

b) pokud je zjištěn možný škodlivý vliv na zdraví, ale ještě není vědecky dokázán, látka 

se zařadí do části C přílohy III. 

3. Předpisy Společenství týkající se určitých potravin mohou stanovit omezení nebo zákaz 

používání některých jiných látek než těch, které jsou uvedeny v tomto nařízení. 
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4. Provozovatelé potravinářských podniků nebo jiné zúčastněné osoby mohou kdykoli 

předložit úřadu k posouzení dokumentaci obsahující vědecké údaje prokazující bezpečnost 

látky uvedené v části C přílohy III za podmínek jejího použití v potravinách nebo ve 

skupině potravin a vysvětlující účel takového použití. Úřad o předložení neprodleně 

uvědomí členské státy a Komisi a dokumentaci jim zpřístupní. 

5. Do čtyř let ode dne zařazení látky na seznam v části C přílohy III se postupem podle čl. 14 

odst. 2 a se zřetelem na stanovisko úřadu ke všem dokumentacím předloženým k 

posouzení podle odstavce 4 tohoto článku rozhodne, zda bude používání dané látky 

uvedené na seznamu v části C přílohy III obecně povoleno, nebo zda bude tato látka 

zařazena na seznam v části A nebo B přílohy III. 

6. Komise přijme postupem podle čl. 14 odst. 2 prováděcí pravidla k tomuto článku včetně 

pravidel pro předkládání dokumentace uvedené v odstavci 4 tohoto článku. 

KAPITOLA IV 

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 9 

Rejstřík Společenství 

1. Komise zřídí a vede rejstřík Společenství týkající se přidávání vitaminů, minerálních látek 

a některých dalších látek do potravin (dále jen „rejstřík“). 
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2. Rejstřík zahrnuje 

a) vitaminy a minerální látky, které mohou být přidány do potravin, uvedené v příloze I, 

b) formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidány do potravin, uvedené v 

příloze II, 

c) nejvyšší a nejnižší přípustná množství vitaminů a minerálních látek, která mohou být 

přidána do potravin, a veškeré s tím související podmínky stanovené v souladu s 

článkem 6, 

d) informace o vnitrostátních předpisech uvedených v článku 11 pro povinné přidávání 

vitaminů a minerálních látek, 

e) veškerá omezení přidávání vitaminů a minerálních látek stanovená v článku 4, 

f) látky, pro něž byla předložena dokumentace v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. b), 

g) informace o látkách uvedených v příloze III a o důvodech pro jejich zařazení do 

zmíněné přílohy. 

3. Rejstřík je přístupný veřejnosti. 
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Článek 10 

Volný pohyb zboží 

Aniž je dotčena Smlouva, a zejména její články 28 a 30, nesmějí členské státy obchodování 

s potravinami, které jsou v souladu s tímto nařízením a akty Společenství přijatými k jeho 

provedení, omezit ani zakázat prostřednictvím uplatňování neharmonizovaných vnitrostátních 

předpisů o přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin. 

Článek 11 

Vnitrostátní předpisy 

1. Do ...* uvědomí členské státy Komisi o platných vnitrostátních předpisech o povinném 

přidávání vitaminů a minerálních látek a o výrobcích, na které se vztahuje odchylka 

obsažená v čl. 4 písm. b). 

2. Pokud se některý členský stát v případě neexistence předpisů Společenství domnívá, že je 

nutné přijmout nové právní předpisy 

a) týkající se povinného přidávání vitaminů a minerálních látek do určitých potravin 

nebo skupin potravin nebo 

b) týkající se zákazu nebo omezení používání některých jiných látek při výrobě určitých 

potravin, 

oznámí to Komisi postupem podle článku 12. 

                                                 

* Úř. věst.: šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 



 

 
9857/3/05  RP/pf 21 
 DG I  CS 

Článek 12 

Oznamovací postup 

1. Pokud členský stát považuje za nezbytné přijmout nové právní předpisy, oznámí 

zamýšlená opatření Komisi a ostatním členským státům a uvede důvody pro jejich přijetí. 

2. Komise se poradí s výborem uvedeným v článku 14, pokud se domnívá, že je tato 

konzultace užitečná, nebo pokud o ni požádá členský stát, a vydá k zamýšleným opatřením 

stanovisko. 

3. Dotyčný členský stát může přijmout zamýšlená opatření šest měsíců po oznámení 

uvedeném v odstavci 1 za předpokladu, že stanovisko Komise není nepříznivé. 

Vydá-li Komise nepříznivé stanovisko, rozhodne postupem podle čl. 14 odst. 2 a před 

uplynutím lhůty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, zda smějí být zamýšlená 

opatření provedena. Komise může vyžadovat, aby byly v zamýšlených opatřeních 

provedeny změny. 
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Článek 13 

Ochranná opatření 

1. Pokud má některý členský stát závažné důvody se domnívat, že výrobek ohrožuje lidské 

zdraví, ačkoli je v souladu s tímto nařízením, může uplatňování dotčených ustanovení na 

svém území pozastavit nebo omezit. 

Neprodleně o tom vyrozumí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody pro své 

rozhodnutí. 

 

2. Rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 14 odst. 2, případně po obdržení stanoviska 

úřadu. 

Komise může tento postup zahájit z vlastního podnětu. 

3. Členský stát uvedený v odstavci 1 může zachovat uvedené pozastavení nebo omezení, 

dokud mu není oznámeno rozhodnutí podle odstavce 2. 

Článek 14 

Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 

odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „výbor“). 
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 

s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 

Článek 15 

Sledování 

Pro usnadnění účinného sledování potravin, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, a 

potravin obsahujících látky uvedené v částech B a C přílohy III mohou členské státy požadovat, aby 

výrobce nebo osoba, která tyto potraviny na jejich území uvádí na trh, toto uvedení na trh oznámily 

příslušnému orgánu tím, že mu předají vzor označení použitého u výrobku. V tom případě mohou 

být rovněž požadovány informace o stažení výrobku z trhu. 

Článek 16 

Hodnocení 

Do …* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadu uplatňování tohoto 

nařízení, zejména pokud jde o vývoj na trhu potravin, do kterých jsou přidávány vitaminy a 

minerální látky, o jejich spotřebu, o nutriční příjmy u obyvatelstva, o změny ve stravovacích 

návycích a o přidávání některých dalších látek, spolu s případnými návrhy změn tohoto nařízení, 

které považuje za nezbytné. V souvislosti s tím poskytnou členské státy Komisi nutné významné 

informace do ...**. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle čl. 14 odst. 2. 

                                                 

* První den šestého měsíce po dni vstupu v platnost + 6 let. 
** První den šestého měsíce po dni vstupu v platnost + 5 let. 
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Článek 17 

Přechodná opatření 

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 mohou členské státy na svém území do ...* povolit použití vitaminů 

a minerálních látek neuvedených v příloze I nebo ve formách neuvedených v příloze II, 

pokud 

a) se dotyčná látka používá jako doplněk k potravinám uváděným na trh Společenství k 

...** a 

b) úřad nevydá nepříznivé stanovisko k používání této látky nebo k jejímu používání v 

dané formě při výrobě potravin na základě dokumentace podporující použití dané 

látky, kterou mají Komisi předložit členské státy do ...***. 

2. Do ...* mohou členské státy v souladu s ustanoveními Smlouvy nadále uplatňovat stávající 

vnitrostátní omezení nebo zákazy pro obchod s potravinami, do nichž byly přidány 

vitaminy a minerální látky, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze I nebo jež jsou ve 

formách neuvedených v příloze II. 

3. Členské státy mohou v souladu s ustanoveními Smlouvy nadále uplatňovat stávající 

vnitrostátní předpisy o nejvyšších a nejnižších přípustných množstvích vitaminů a 

minerálních látek uvedených v příloze I přidávaných do potravin a o podmínkách platných 

pro takové přidání, a to až do přijetí odpovídajících opatření Společenství v souladu s 

článkem 6 nebo podle jiných zvláštních předpisů Společenství. 

                                                 

* Sedm let po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** Den vstupu tohoto nařízení v platnost. 
*** Tři roky po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Článek 18 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se od ...*. 

Potraviny uvedené na trh nebo označené před ...*, které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí 

být uváděny na trh do ...**. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

    

 

                                                 

* Úř. věst.: První den šestého měsíce po dni vstupu v platnost. 
** Úř. věst.: Poslední den 29. měsíce po dni vstupu v platnost. 
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PŘÍLOHA I 

Vitaminy a minerální látky, které mohou být přidávány do potravin 

1. Vitaminy 

vitamin A 

vitamin D 

vitamin E 

vitamin K 

vitamin B1 (thiamin) 

vitamin B2 (riboflavin) 

niacin 

kyselina pantothenová 

vitamin B6 (pyridoxin) 

kyselina listová 

vitamin B12 (kobalamin) 

biotin 

vitamin C 
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2. Minerální látky 

vápník 

hořčík 

železo 

měď 

jód 

zinek 

mangan 

sodík 

draslík 

selen 

chrom 

molybden 

fluor 

chlor 

fosfor 
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PŘÍLOHA II 

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin 

1. Formy vitaminů 

VITAMIN A 

retinol 

retinol-acetát 

retinol-palmitát 

beta-karoten 

 

VITAMIN D 

cholekalciferol 

ergokalciferol 

 

VITAMIN E 

D-alfa-tokoferol 

DL-alfa-tokoferol 

D-alfa-tokoferol-acetát 

DL-alfa-tokoferol-acetát 

D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové 
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VITAMIN K 

fylochinon (fytomenadion) 

 

VITAMIN B1 

thiamin hydrochlorid 

thiamin mononitrát 

 

VITAMIN B2 

riboflavin 

riboflavin-5‘-fosfát, sodná sůl 

 

NIACIN 

kyselina nikotinová 

nikotinamid 

 

KYSELINA PANTOTHENOVÁ 

D-pantothenan vápenatý 

D-pantothenan sodný 

dexpanthenol 
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VITAMIN B6 

pyridoxin-hydrochlorid 

pyridoxin-5‘-fosfát 

pyridoxin-dipalmitát 

 

KYSELINA LISTOVÁ 

kyselina pteroylmonoglutamová 

 

VITAMIN B12 

kyanokobalamin 

hydroxokobalamin 

 

BIOTIN 

D-biotin 

 

VITAMIN C 

kyselina L-askorbová 

L-askorban sodný 

L-askorban vápenatý 

L-askorban draselný 

L-askorbyl-6-palmitát 
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2. Formy minerálních látek 

uhličitan vápenatý 

chlorid vápenatý 

vápenaté soli kyseliny citronové 

glukonan vápenatý 

glycerofosforečnan vápenatý 

mléčnan vápenatý 

vápenaté soli kyseliny fosforečné 

hydroxid vápenatý 

oxid vápenatý 

síran vápenatý 

 

octan hořečnatý 

uhličitan hořečnatý 

chlorid hořečnatý 

hořečnaté soli kyseliny citronové 

glukonan hořečnatý 

glycerofosforečnan hořečnatý 

hořečnaté soli kyseliny fosforečné 
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mléčnan hořečnatý 

hydroxid hořečnatý 

oxid hořečnatý 

síran hořečnatý 

 

uhličitan železnatý 

citronan železnatý 

citronan železito-amonný 

glukonan železnatý 

fumaran železnatý 

difosforečnan sodno-železitý 

mléčnan železnatý 

síran železnatý 

difosforečnan železitý 

oxid železitý se sacharosou 

elementární železo (získané z karbonylu nebo elektrolyticky nebo redukcí vodíkem) 
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uhličitan měďnatý 

citronan měďnatý 

glukonan měďnatý 

síran měďnatý 

komplex mědi a lysinu 

 

jodid sodný 

jodičnan sodný 

jodid draselný 

jodičnan draselný 

 

octan zinečnatý 

chlorid zinečnatý 

citronan zinečnatý 

glukonan zinečnatý 

mléčnan zinečnatý 

oxid zinečnatý 

uhličitan zinečnatý 

síran zinečnatý 
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uhličitan manganatý 

chlorid manganatý 

citronan manganatý 

glukonan manganatý 

glycerofosforečnan manganatý 

síran manganatý 

 

hydrogenuhličitan sodný 

uhličitan sodný 

citran sodný 

glukonan sodný 

mléčnan sodný 

hydroxid sodný 

sodné soli kyseliny fosforečné 

 

selenan sodný 

hydrogenseleničitan sodný 

seleničitan sodný 

 

fluorid sodný 

fluorid draselný 
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hydrogenuhličitan draselný 

uhličitan draselný 

chlorid draselný 

citronan draselný 

glukonan draselný 

glycerfosforečnan draselný 

mléčnan draselný 

hydroxid draselný 

draselné soli kyseliny fosforečné 

 

chlorid chromitý a jeho hexahydráty 

síran chromitý a jeho hexahydráty 

 

molybdenan amonný 

molybdenan sodný 
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PŘÍLOHA III 

Látky, jejichž používání v potravinách je zakázáno, omezeno nebo podléhá přezkumu 

Společenství 

Část A – Látky podléhající zákazu 

Část B – Látky podléhající omezení 

Část C – Látky podléhající přezkumu Společenství 
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I. ÚVOD 

 

1. Komise předložila dne 14. listopadu 2003 Radě návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o přidávání vitaminů a minerálů a některých dalších látek do potravin. Návrh je 

založen na článku 95 Smlouvy. 

 

 2. Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 26. května 20051. 

Hospodářský a sociální výbor vydal své stanovisko dne 31. března 20042. 

 

3. Dne  8. prosince  2005 Rada v souladu s článkem 251 Smlouvy přijala společný postoj. 

 

II. CÍL 

 

Cílem navrhovaného nařízení je soulad pravidel, která se vztahují na přidávání vitaminů 

a minerálů do potravin. Účelem je usnadnění volného oběhu těchto výrobků v rámci 

Společenství, protože stávající příslušná vnitrostátní pravidla týkající se tohoto přidávání se 

velmi liší a často představují překážky pro obchod uvnitř společenství. 

Toto sladění pravidel rovněž zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele v rámci celého 

Společenství a zaručí, že dotyčné výrobky nepředstavují žádné nebezpečí pro veřejné zdraví. 

 

Navrhované nařízení: 

– uvádí seznam vitaminů a minerálů, které mohou být přidávány do potravin (příloha I) 

 a formy, v jakých je lze přidávat (příloha II). 

– stanoví určitá omezení týkající se potravin, do nichž se smějí přidávat vitaminy 

 a minerály, kritéria pro určování maximálního množství a opatření pro určení 

 minimálního množství vitaminů a minerálů, které musí konečný výrobek obsahovat, 

– stanoví pravidla pro označování, obchodní úpravu a reklamu příslušných výrobků, 

                                                 
1 Dokument 9200/05. 
2 Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 44. 
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 – poskytuje základ pro důkladnou kontrolu a v případě nutnosti i pro zákaz přidávání 

určitých látek kromě vitaminů a minerálů do potravin. 

 – umožňuje přijímání vnitrostátních opatření týkajících se povinného přidávání vitaminů 

a minerálů do potravin, pokud k těmto opatřením Komise nezaujme záporné stanovisko. 

 
III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

1. Všeobecné poznámky 

 
Společný postoj Rady je v souladu s cíli návrhu Komise a přináší omezený počet změn. 

Mezi ně patří: 

- vyjmout z článku 2 definice týkající se důvodů přidávání vitaminů a minerálů do 

potravin ve prospěch vysvětlení podmínek, za nichž tyto vitaminy a minerály 

mohou být do potravin přidávány v článku 3 (Požadavky); 

- přesnější popis výjimek použitelných na článek 4 (uvedení případů, v nichž se 

vitaminy a minerály nesmějí přidávat) v souvislosti s alkoholickými nápoji, 

- zjednodušení opatření použitelných na látky jiné než vitaminy a minerály (spojení 

článků 10 a 11 původního návrhu), 

- objasnění postupů pro informování o stávajících a nových vnitrostátních 

opatřeních (nový článek 11 a vypuštění článku 9 původního znění). 

 

Komise přijala společný postoj schválený Radou. 

 

2. Změny Evropského parlamentu 

  

 Na svém plenárním zasedání dne 26. května 2005 přijal Evropský parlament 46 změn 

návrhu (změna 8 je jazykovědného charakteru a netýká se anglického znění). 
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 Rada: 

a) zahrnula do společného postoje v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě 

20 změn: 

 

Body odůvodnění: 

Změna 1 (10. bodu odůvodnění) a změna 2 (12. bodu odůvodnění): přijaty 

částečně, s vypuštěním poslední věty 9. bodu odůvodnění a jednou změnou 

v 11. bodě odůvodnění. 

Změna 4 (bodu odůvodnění 20a): přijata v zásadě a částečně u 3. bodu 

odůvodnění (druhá věta) a v čl. 11 odst. 2. 

Změna 5 (bodu odůvodnění 20b): přijata v zásadě s přeformulováním čl. 6 odst. 6. 

 

Články 

Změna 13 (čl. 3 odst. 3): přijata částečně, pokud jde o stanovisko úřadu, původní 

odkaz na prováděcí předpisy se vypouští (vzhledem k tomu, že v článcích 2 a 3 se 

již nezmiňuje obnova, výživová rovnocennost a potravinové náhražky). 

Změna 16 (čl. 4 odst. 1 (nového): v podstatě zachována v čl. 17 odst.1 písm. b) 

a čl. 9 odst. 2 písm. d). 

Změna 17 (čl. 4 odst. 2): částečně přijata v čl. 17 odst. 2. 

Změny 49/rev a 54/rev (čl. 5 odst. 1 písm. b): přijata v plném rozsahu v článku 4. 

Změna 25 (čl. 7 odst. 5): přijata částečně (pokud jde o navrhované vypuštění) 

v čl. 6 odst. 6. Rada v této souvislosti bere rovněž na vědomí, že Komise má 

v úmyslu přezkoumat a zaktualizovat referenční hodnoty uvedené v příloze 

směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin. 
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Změna 31 (čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce): cíl změny se přijímá v čl. 9 odst. 

2 písm. d) (viz rovněž článek 11). 

Změna 34 (článku 10), změna 55 (čl. 10 písm. a) (nového)) a změna 35 (článku 

11): přijaty v plném rozsahu v článku 8. Třetí odstavec navrhovaného nového 

čl. 10 písm. a) je obsažen v čl. 11 odst. 2 písm. b). 

Změna 38 (čl. 12 odst. 2 písmen fa) a fb) (nových): záměr změny byl částečně 

vzat v úvahu v čl. 9 odst. 2 písm. d). 

Změna 39 (článku 13): obavy vedoucí ke změně byly částečně přijaty 

v čl. 11 odst. 2 písm. b) (pokud jde o přijímání nových ustanovení). 

Změna 41 (čl. 16 odst. 1): v podstatě se zohledňuje v čl. 3 odst. 3, ale Rada se 

nedomnívá, že daný orgán by měl automaticky zasahovat pokaždé, když je 

zahájen proces ve výboru. 

Změna 44 (přílohy I), změna 45 (přílohy II) a změna 46 (přílohy II) jsou v plném 

rozsahu začleněny do příloh (s přeformulováním změny 45 a jiného umístění 

změny 46). 

 

b) do společného postoje nezahrnula 26 změn. 

 

 Pokud jde o změny 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 

37,40 a 43, držela se Rada stanoviska vyjádřeného Komisí. 

  

Pokud však jde o změny 21, 26 a 30, bere Rada na vědomí záměr Komise: 

– zvážit v rámci úvah o přepracování směrnice č. 90/496/EHS o nutričním 

označování potravin v souvislosti s vitaminy a minerály tyto prvky:  

– přezkoumat a aktualizovat referenční hodnoty uvedené v příloze 

směrnice 90/496/EHS a hodnoty, které lze považovat za významná 

množství; 
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– stanovit hodnoty tolerance přípustných odchylek od hodnot přidaných 

vitaminů a minerálů uvedených v označení výživové hodnoty. 

– začlenit všechny změny týkající se povinných prvků nutričního označování, 

jež mohou být přijaty v rámci budoucího přepracování směrnice, do čl. 7 

odst. 3 nařízení o přidávání vitaminů a minerálů a některých dalších látek 

do potravin; 

– předložit co nejdříve, avšak v každém případě do dvou let po přijetí 

nařízení, návrh na stanovení maximálních a minimálních množství vitaminů 

a minerálů a všech podmínek pro jejich přidávání do potravin, jak je 

uvedeno v čl. 6 odst. 2. 

 

 Pokud jde o změnu 36, kterou se vkládá nový čl. 11 písm. a) o označování, 

obchodní úpravě a reklamě jiných látek, mělo by se vzít v úvahu, že pravidla pro 

označování může Komise zvážit v souvislosti s čl. 8 odst. 6 o přijetí prováděcích 

pravidel k článku 8. 

  

 Pokud jde o změny 11, 12, 22, 28, 40 a 42, částečně přijaté Komisí, ale nezahrnuté 

do společného postoje: 

 

Změna 11 (čl. 3 odst. 2, úvodní části): lze poukázat na to, že podstata změny o 

nutnosti přidávat vitaminy a minerály ve formě biologicky přístupné pro lidské 

tělo, je již zmíněna v první větě 11. bodu odůvodnění. 

Změna 12 (čl. 3 písm. a (nového): a změna 28 ( čl. 8 odst. 2), podstata těchto 

změn je zachována v čl. 7 odst. 2, jelikož se jedná o označování (včetně 

vyjmenování složek), obchodní úpravu a reklamu, které by mohly spotřebitele 

uvádět v omyl nebo klamat.  

Změna 22 (čl. 7 odst. 2 písm. b)): má se za to, že potravinové doplňky jsou 

dostatečně řešeny příslušným odstavcem, podle něhož by se při určování 

maximálních hodnot a podmínek pro přidávání vitaminů a minerálů do potravin 

měly brát v úvahu „jiné zdroje potravy“. 
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Změna 40 (čl. 14 odst. 3) je částečně a implicitně obsažena v čl. 12 odst. 4 druhé 

odrážce, vzhledem k tomu, že konzultace výboru je povinná, kdykoliv je 

stanovisko Komise k zamýšlenému opatření negativní. 

Změna 42 (článku 17): Rada se domnívá, že pro účely sledování prováděného 

příslušnými orgány by se povinnost informovat Komisi o veškerém uvádění 

potravin s obsahem vitaminů a minerálů na trh neslučovala se zásadami 

subsidiarity a proporcionality. 

 

3. Ostatní změny navržené Radou 

 

Další změny zahrnuté do společného postoje jsou: 

- seskupení všech použitelných přechodných opatření v novém článku 17 a 

vypuštění článku 4 původního návrhu; 

- přepracování článků 6 (o podmínkách pro přidávání vitaminů a minerálů) a 7 (o 

označování, obchodní úpravě a reklamě) v návaznosti na vypuštění definic v 

článku 2; 

- úprava článku 15 o sledování tak, aby v případě, že je požadováno oznámení o 

uvedení na trh, bylo požadováno rovněž oznámení o stažení výrobku z trhu; 

- odkaz na prováděcí pravidla pro použití článku 16; 

- vypuštění chloridu sodného z přílohy II a odpovídající úprava 11. bodu 

odůvodnění, která tuto změnu vysvětluje. 

 

IV. ZÁVĚR 

 

Rada se domnívá, že její společný postoj, který zahrnuje změny uvedené v oddílu III.2. 

písm. a), dostatečně zohledňuje stanovisko Evropského parlamentu přijaté při prvním čtení 

a představuje vyvážené řešení, které zajistí, aby bylo dosaženo cílů tohoto nařízení. 
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b) odůvodnění Rady 
- Prohlášení 

 
 
 
1. Prohlášení Rady a Komise 

 

„Rada a Komise prohlašují, že by každý uvedený údaj (sdělení nebo zobrazení, které není 

nařízeno právními předpisy jednotlivých států nebo Společenství včetně ilustrativního, 

grafického nebo symbolického znázornění) vztahující se k přidávání vitaminů a minerálních 

látek, jako například: „s obsahem…“, „s obnoveným obsahem“, „s přídavkem…“, 

„obohaceno…“, měl být považován za údaj, který má pro spotřebitele stejný význam, jako 

údaj „zdroj…“, jak je definován v příloze nařízení o uvádění nutričních hodnot a zdravotních 

účinků potravin.“ 
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2. Prohlášení Komise 

 

„V rámci článku 4 týkajícího se omezení přidávání vitaminů a minerálních látek (druhý 

pododstavec) Komise prozkoumá možné doplnění skupin potravin, jako jsou například 

cukrovinky.“ 

 

 

3. Prohlášení Komise 

 

„V rámci úvah o přepracování směrnice č. 90/496/EHS o nutričním označování potravin má 

Komise v úmyslu  zvážit v souvislosti s vitaminy a minerálními látkami tyto prvky: 

 

– přezkoumání/aktualizaci referenčních hodnot uvedených v příloze směrnice 

č. 90/496/EHS a hodnot, které je možné považovat za významné množství,  

 

– stanovení úrovní tolerance přijatelných odchylek od hodnot přidaných vitaminů 

a minerálních látek uvedených v nutričním označení. 

 

Veškeré změny týkající se povinných prvků nutričního označování, jež mohou být přijaty 

v rámci budoucího přepracování směrnice o nutričním označování potravin, budou následně 

zaneseny do čl. 7 odst. 3 nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších 

látek do potravin.  

 

Komise má v úmyslu co nejdříve, avšak v každém případě do dvou let po přijetí nařízení, 

předložit návrh na stanovení maximálních a minimálních množství vitaminů a minerálních 

látek a veškeré podmínky pro jejich přidávání do potravin, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2.“ 



 
14793/05 ADD 1  mvo/MBN/kn 3 
 JUR   CS 

 

4. Prohlášení Komise 

 

„Komise potvrzuje, že je možno očekávat, že při stanovování nejvyššího obsahu u určitých 

látek uvedených v příloze I mohou být předepsány další údaje, jež by měly upozornit jisté 

skupiny spotřebitelů na určitá nebezpečí, jež pro ně mohou být spojena s určitými látkami, 

pokud jsou tyto údaje oprávněné z důvodu ochrany veřejného zdraví.“ 

 

5. Prohlášení Švédska 

 

„Švédsko podporuje společný postoj pokud se týče   nařízení o přidávání vitaminů, 

minerálních látek a některých dalších látek do potravin. 

 

Seznam kategorií potravin, pro které platí zákaz obohacování, bude možné rozšířit později, 

ovšem podle názoru Švédska by z tohoto seznamu měly být již nyní vyvozeny další kategorie. 

To se týká především kategorie cukrovinky. Obohacování by podle našeho názoru nemělo být 

rozšířeno na skupiny produktů s nízkou nutriční hodnotou nebo bez nutriční hodnoty nebo 

například na potraviny s vysokým obsahem cukru a tuku. 

 

Vzhledem k narůstajícím problémům s obezitou a jinými nemocemi populace souvisejícími 

s výživou je třeba, aby při harmonizaci pravidel v rámci EU pro obohacování potravin byla 

vzata v úvahu hlediska výživy a zdraví. 

 

Dalším důvodem k zákazu obohacování cukrovinek je skutečnost, že děti konzumují velké 

množství cukrovinek a že omezit jejich přístup k cukrovinkám může být obtížné. Kromě toho 

mohou být spotřebitelé uváděni v omyl, pokud produkty, jako například cukrovinky, působí 

dojmem, že jsou díky obohacení zdraví prospěšné. 
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Švédsko si přeje zajistit, aby při harmonizaci vnitřního trhu byla zohledněna bezpečnost 

a veřejné zdraví. Je důležité stanovit takové zásady, které zohlední, že spotřebitelé potřebují 

bezpečné a nikoli zavádějící produkty.  Švédsko bude proto při další práci na návrhu 

o přidávání vitaminů a minerálních látek i nadále zastávat tento postoj.“ 

 

6. Prohlášení Francie 

 

k článku 4 

 

„Aby se na trh nedostaly potraviny, které jsou nevhodné pro obohacení vitamíny a minerály, 

zdůrazňuje francouzská delegace důležitost zásady stanovení nutričních profilů v rámci 

nařízení týkajícího se nutričních a zdravotních tvrzení.  Dále připomíná, že přikládá velký 

význam úplnému a přesnému informování spotřebitelů, a vyžaduje prioritní přezkoumání této 

otázky v rámci revize přílohy nařízení o údajích týkajících se zdravotních tvrzení.  Také 

zdůrazňuje, že přikládá velký význam revizi směrnice 90/496/ES o nutričním označování, 

kterou se Komise zavázala projednat v blízké době. 

 

Cílem naší delegace je moci prostřednictvím těchto různých opatření plně informovat 

spotřebitele o složení potravin a jejich nutriční hodnotě.“ 

 

ke kapitole III 

 

„Francouzská delegace může vyjádřit svůj souhlas s kapitolou III o přidávání některých 

dalších látek v případě, že situace týkající se těchto látek bude zhodnocena ve zprávě Komise 

podle článku 16.  V případě potřeby si nicméně vyhrazuje možnost požádat Komisi, aby v 

souladu s ustanovením čl. 8 odst. 2 rozhodla o zařazení jedné nebo více těchto látek do části 

A nebo B přílohy III.“ 
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k příloze I 

 

„Francouzská delegace prohlašuje, že její souhlas s přílohou I nepředurčuje její budoucí 

postoj k maximálním množstvím, a to především pokud jde o vitamín K a fluor.“ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 13.1.2006 
KOM(2006) 1 v konečném znění 

2003/0262 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání 
vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin 
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2003/0262 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání 
vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 
(dokument KOM(2003)671 v konečném znění – 2003/0262(COD)): 

10. listopadu 2003 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

31. března 2004 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 26. května 2005 

Datum přijetí společného postoje: 8. prosince 2005. 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Navrhované nařízení se vztahuje na přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších 
látek do potravin.  

Hlavními cíli návrhu jsou: 

• zlepšit volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu; 

• přispět k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví; 

• zvýšit právní jistoty pro hospodářské subjekty a prostřednictvím přiměřených opatření 
podpořit inovaci; 

• zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž v oblasti potravin. 

Navrhované nařízení: 

• v příloze I uvádí seznam vitaminů a minerálních látek, které lze přidávat, a v příloze II 
vitaminové přípravky a minerální soli, které lze používat; 

• stanoví určitá omezení týkající se potravin, do nichž se smějí přidávat vitaminy a minerální 
látky; 
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• stanoví kritéria pro určení nejvyšších přípustných obsahů vitaminů a minerálních látek 
v potravinách postupem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat; 

• stanoví určení nejnižších přípustných obsahů vitaminů a minerálních látek postupem 
Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat; 

• vedle nebo odchylně od dalších takových horizontálních předpisů vztahujících se 
na všechny potraviny stanoví příslušná konkrétní pravidla pro označování a obchodní 
úpravu produktů, do nichž byly přidány vitaminy a minerální látky, a pro reklamu na ně; 

• umožňuje členským státům, aby požadovaly oznámení o uvedení těchto produktů na trh, 
za účelem jejich snadnější kontroly; 

• poskytuje základ pro přezkum a případně i pro úpravu přidávání určitých látek kromě 
vitaminů a minerálních látek do potravin. 

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1 SHRNUTÍ POSTOJE KOMISE 

Komise podporuje společný postoj, jenž Rada přijala kvalifikovanou většinou. Je v souladu 
s cíli původního návrhu Komise a s přístupem, který v jeho rámci Komise zaujala, a 
zohledňuje několik pozměňujících návrhů Evropského parlamentu. 

3.2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ PŘIJATÉ 
KOMISÍ A ZAHRNUTÉ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Společný postoj zcela nebo částečně odpovídá duchu 17 z 23 pozměňovacích návrhů, které 
byly přijatelné pro Komisi zcela, částečně, v zásadě nebo byly předmětem úpravy formulací, a 
3 pozměňovacích návrhů, v jejichž případě původně Komise uváděla, že jsou pro ni 
nepřijatelné. 

Omezení týkající se přidávání vitaminů a minerálních látek 

V článku 4 společný postoj zahrnul pozměňovací návrhy 49/rev a 54/rev, a zahrnul tedy 
odchylku pro přidávání vitaminů a minerálních látek do přesně vymezených tradičních nápojů 
o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 %. 

Další látky 

Společný postoj sloučil články 10 a 11 původního návrhu Komise týkající se přidávání 
některých dalších látek do potravin do článku 8, přičemž zjednodušuje znění a vymezuje 
postup posouzení těchto látek v souladu s požadavky pozměňovacích návrhů 34, 35 a 55. 

Příloha II 

Do přílohy II nařízení byl ve společném postoji jakožto povolený zdroj minerální látky 
doplněn síran vápenatý, čímž byl zohledněn pozměňovací návrh 44. V téže příloze byly 
zachovány sodné a draselné soli kyseliny fosforečné a pyridoxin-dipalmitát jakožto zdroj 
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vitaminu B6. Tato zachování mají tentýž účinek jako pozměňovací návrhy 45 a 46. 

Jiné 

Pozměňovací návrh 1 (poslední část) byl vzat v úvahu při nové formulaci bodu odůvodnění 8 
společného postoje. Přestože Komise původně uváděla, že pozměňovací návrh 1 nemůže 
přijmout, je připravena podpořit toto přeformulování v souvislosti se snahou o zjednodušení 
znění článků 2 a 3 (vypuštění pojmů „obnova“, „potravinová náhražka“ a „výživová 
rovnocennost“). 

Pozměňovací návrh 2 (první část) byl zahrnut do společného postoje v bodě odůvodnění 10. 

Pozměňovací návrh 4 byl částečně a v zásadě převzat do bodu odůvodnění 2 a do čl. 11 
odst. 2, druhé části. 

Pozměňovací návrh 5 a pozměňovací návrh 25 byly v zásadě zahrnuty v rámci změny 
formulace čl. 6 odst. 6. Komise si uvědomuje, že příloha směrnice 90/496/EHS o nutričním 
označování potravin není úplná, a proto může toto přeformulování podpořit a v prohlášení se 
zavazuje, že do nařízení o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek 
do potravin zanese úpravy, jež mohou být přijaty při budoucích změnách výše zmíněné 
směrnice. 

Pozměňovací návrhy 13 a 41 se částečně odrazily v čl. 3 odst. 3, jenž uvádí, že úprava příloh I 
a II bude přijata s ohledem na stanovisko úřadu.  

Pozměňovací návrh 16 se částečně odrazil v čl. 17 odst. 1 písm. b) a v čl. 9 odst. 2 písm. d), 
podle nichž mohou členské státy během počátečního přechodného období povolit na svém 
území vitaminy a minerální látky, které neuvádějí přílohy nařízení, pokud je Komisi 
předložena dokumentace. Seznam těchto látek bude poté zveřejněn v rejstříku Společenství, 
který bude veřejnosti dostupný. 

Pozměňovací návrh 17 (první část) byl zahrnut do společného postoje v čl. 17 odst. 2. 

Pozměňovací návrh 31 je předmětem čl. 9 odst. 2 písm. d) týkajícího se zveřejnění rejstříku 
Společenství s informacemi o vnitrostátních předpisech pro povinné přidávání vitaminů a 
minerálních látek. 

Pozměňovací návrh 38 (první část) byl částečně zohledněn v čl. 9 odst. 2 písm. d) společného 
postoje. Informace týkající se povinného přidávání vitaminů a minerálních látek budou 
ve skutečnosti zahrnuty do rejstříku Společenství. 

Pozměňovací návrh 39 byl částečně zohledněn v čl. 11 odst. 2 písm. b) společného postoje 
týkajícím se oznámení vnitrostátních zákazů či omezení používání některých dalších látek.  

3.3 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ PŘIJATÉ 
KOMISÍ A NEZAHRNUTÉ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE 

S ohledem na vysoký stupeň sblížení mezi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu 
přijatelnými pro Komisi a společným postojem, přijala Komise kompromis, který nezahrnuje 
malý počet pozměňovacích návrhů, které byla mohla, alespoň částečně, přijmout 
(Pozměňovací návrh 11 o biologické dostupnosti přidávaných vitaminů a minerálních látek, 
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pozměňovací návrhy 12 a 28 o nutnosti předejít uvádění spotřebitele v omyl při označování, 
obchodní úpravě a reklamě, pozměňovací návrh 22 s cílem zohlednit příjem vitaminů a 
minerálních látek z doplňků stravy při stanovování jejich nejvyšších přípustných obsahů, 
pozměňovací návrh 40 o povinné konzultaci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat doprovázející oznámení o přijetí nových předpisů a pozměňovací návrh 42 o sdělení 
Komisi týkajícím se oznámení o uvedení potravin, na něž se nařízení vztahuje, na trh a o jeho 
zveřejnění). Komise by ráda poznamenala, že na obavy vyjádřené v některých z těchto 
pozměňovacích návrhů společný postoj nepřímo reaguje, konkrétně na pozměňovací návrh 11 
v bodě odůvodnění 10, na pozměňovací návrhy 12 a 38 v čl. 7 odst. 2 a na pozměňovací 
návrh 22 v bodě odůvodnění 15 a v čl. 6 odst. 3 písm. b). 

Komise by rovněž ráda poznamenala, že pokud jde o úpravu povinných prvků nutričního 
označení, společný postoj v čl. 6 odst. 6 nepřímo odkazuje na neúplnost přílohy 
směrnice 90/496/EHS. Zahrnuje navíc prohlášení Komise o jejím záměru revidovat přílohu 
směrnice 90/496/EHS o nutričním označování a následně zanést tyto úpravy do nařízení 
o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Komise se též 
zavazuje, že dva roky po přijetí nařízení předloží návrh na stanovení nejvyšších/nejnižších 
přípustných množství vitaminů a minerálních látek a jakýchkoliv souvisejících podmínek. To 
podle názoru Komise v zásadě odpovídá cíli pozměňovacích návrhů 21, 26 a 30. 

3.4 NOVÁ USTANOVENÍ ZAŘAZENÁ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE RADY 

Ze společného postoje byly vypuštěny pojmy „obnova“, „potravinová náhražka“ a „výživová 
rovnocennost“, jež v článku 2 vyjadřovaly účel přidávání vitaminů a minerálních látek, a 
v důsledku toho byly v článku 3 a 6 vypuštěny požadavky a podmínky pro přidávání vitaminů 
a minerálních látek do potravin. V rámci snahy o zjednodušení Komise může tyto změny 
přijmout. 

V zájmu přehlednosti je Komise ochotna přijmout seskupení všech přechodných opatření 
do nového článku 17 s následným vypuštěním článku 4 původního návrhu, který se týkal 
přechodních opatření ohledně přidávání vitaminů a minerálních látek do potravin. 

V zájmu usnadnění kontroly trhu s těmito produkty je Komise ochotna přijmout, že členské 
státy mohou požadovat oznámení o tom, že jsou produkty, do nichž byly přidány vitaminy a 
minerální látky, uváděny na trh nebo z něho staženy (článek 15). 

A konečně, Komise podporuje vypuštění slov „chlorid sodný“ z přílohy II doprovázené 
v bodě odůvodnění 10 vysvětlením, že chlorid sodný lze nadále používat jako přísadu při 
přípravě potravin. 

4- ZÁVĚR 

S ohledem na výše uvedené poznámky Komise souhlasí se společným postojem Rady 
k přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. 

5- PROHLÁŠENÍ 

Prohlášení Komise k zápisu jednání Rady jsou uvedena v příloze tohoto sdělení. 
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PŘÍLOHA 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

PROHLÁŠENÍ KOMISE A RADY 

„Rada a Komise prohlašují, že by jakékoliv tvrzení (sdělení nebo znázornění, včetně 
obrazového, grafického nebo symbolického znázornění, které není nařízeno vnitrostátními 
právními předpisy nebo právními předpisy Společenství) související s přidáváním vitaminů a 
minerálních látek, jako „s obsahem…“, „s obnoveným obsahem…“, „s přídavkem…“, 
„obohaceno…“ apod., mělo být považováno za tvrzení, které má pro spotřebitele tentýž 
význam jako tvrzení „zdroj…“, jak je definováno v příloze nařízení o výživových a 
zdravotních tvrzení při označování potravin.“ 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

„V rámci článku 4 o omezeních přidávání vitaminů a minerálních látek (druhá odrážka) 
Komise prozkoumá možnost doplnění některých kategorií potravin, jako jsou např. 
cukrovinky.“ 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

„V rámci úvah o přepracování směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin má 
Komise v úmyslu zvážit tyto prvky: 

– přezkum/aktualizaci referenčních hodnot uvedených v příloze směrnice 90/496/EHS a 
hodnot, které lze považovat za významná množství; 

– stanovení úrovně tolerance pro přípustné odchylky od hodnot přidaných vitaminů a 
minerálních látek uvedených na nutričním označení. 

Veškeré změny týkající se povinných prvků nutričního označování, jež mohou být přijaty 
v rámci budoucího přepracování směrnice o nutričním označování potravin, budou následně 
zaneseny do čl. 7 odst. 3 nařízení o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších 
látek do potravin. 

Komise má v úmyslu co nejdříve, avšak v každém případě do dvou let po přijetí nařízení, 
předložit návrh na stanovení nejvyšších a nejnižších přípustných množství vitaminů a 
minerálních látek a všech podmínek pro jejich přidávání do potravin, jak je uvedeno v čl. 6 
odst. 2. 

PROHLÁŠENÍ KOMISE 

„Komise potvrzuje, že při stanovování nejvyššího přípustného obsahu u některých látek 
uvedených v příloze I mohou být pro označení předepsáno doplněné znění, jež má určité 
skupiny spotřebitelů upozornit na konkrétní rizika, které pro ně některé látky mohou 
představovat, pokud je takové znění opodstatněné z důvodu ochrany veřejného zdraví.“ 


